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Zadeva: Sofinanciranje programov za gasilsko mladino na nivoju gasilskih regij iz sredstev
gasilske doplačilne znamke 2017
Na podlagi Zakona o gasilstvu in Uredbi o doplačilni znamki v mesecu požarne varnosti je
Gasilska zveza Slovenije v tednu od 2. do 7. oktobra 2017 začela s prodajo doplačilne gasilske
znamke.
Naklada doplačilne znamke je bila 3.500.000 kosov. Prodanih je bilo 2.507.490 kosov. Od
prihodka prodaje je potrebno odšteti 19 % provizije Pošte Slovenije, stroške priprave in
stroške tiska ter stroške nadomestil pri urejanju dokumentacije. Ostanek prihodka je
294.584,02 EUR.
Skladno z Uredbo o doplačilni znamki in sklepom Upravnega odbora GZS se 55 %, zbranih
sredstev nameni za delovanje gasilske mladine in 45 %, pa za izenačevanje materialne
opremljenosti gasilcev.
Po zgornjem ključu, je za vzpodbujanje delovanja gasilske mladine namenjenih 162.021,21 €.
Sredstva se razdelijo za programe:
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Projekti izvedeni na nivoju Gasilske zveze Slovenije
Državno srečanje mladih
Državno tekmovanje v mladinski gasilski orientaciji
Srečanje slovensko-hrvaške gasilske mladine
Državno tekmovanje v kvizu
Državno mladinsko tekmovanje
Delovanje MS GZS
Posvet mladinskih mentorjev
Otroški bazar
Mednarodno sodelovanje
Letovanje gasilske mladine
Drugo

2. Projekti, izvedeni na nivoju regij in ostali projekti
● Regijski gasilski mladinski kvizi

●
●
●
●
●

Regijska tekmovanja v orientaciji
Regijski strokovni posveti mladinskih komisij
Regijska pokalna tekmovanja GŠTD
Regijska tekmovanja GŠTD
Ostali projekti
Znesek se bo najprej razdelil za zagotavljanje projektov, izvedenih na nivoju Gasilske zveze
Slovenije, preostanek pa se bo delil za projekte izvedene na nivoju regij in ostale projekte.
Zneski delitve bodo znani po končanih projektih do 31.10.2018. Komisija, imenovana s strani
Mladinskega sveta GZS, bo po končanem roku za pošiljanje dokumentacije pregledala
ustreznost vlog, določila odstotke sofinanciranja za posamezne projekte in delitev predlagala
v sprejem Upravnemu odboru GZS.
Projekti so sofinancirani v obdobju od 1.11.2017 do 31.10.2018.
POGOJI ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV IZVEDENIH NA NIVOJU REGIJ IN OSTALIH
PROJEKTOV:

Regijski gasilski mladinski kvizi:
Potrebno je predložiti:
Poročilo o izvedbi,
Rezultati tekmovanja.
Pogoji:
Upošteva se največ 3 ekipe na kategorijo na gasilsko zvezo.
Kriteriji razdelitve:
Vsaka regija prejme 100€ osnove za organizacijo,
Preostali delež se sorazmerno razdeli glede na vse ekipe.
Regijska tekmovanja v orientaciji
Potrebno je predložiti:
Poročilo o izvedbi,
Rezultati tekmovanja.
Pogoji:
Upošteva se največ 3 ekipe na kategorijo na gasilsko zvezo.
Kriteriji razdelitve:
Vsaka regija prejme 150€ osnove za organizacijo
Preostali delež se sorazmerno razdeli glede na vse ekipe.
Regijski strokovni posveti mladinskih komisij
Potrebno je predložiti:
Poročilo o izvedbi,
Seznam udeležencev,
Program,
Finančno poročilo z ustreznimi računi,
Soglasje, da projekt ni sofinanciran iz drugih razpisov in sofinanciranj na nivoju lokalnih
skupnosti, države ali evropske unije.
o Pogoji
▪ Sofinanciran je največ 1 projekt na regijo na leto
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o Kriteriji razdelitve
▪ Vsaka regija prejme 100€ osnove za organizacijo
▪ Preostali delež se razdeli po številu udeležencev in številu dni glede na vse prijavljene
udeležence.
● Regijska pokalna tekmovanja GŠTD
o Potrebno je predložiti:
▪ Poročilo o izvedbi,
▪ Rezultati tekmovanja.
o Pogoji:
▪ Najmanj 3 tekmovanja
▪ Prijavitelj je lahko samo regija.
o Kriteriji razdelitve:
▪ Vsaka regija prejme 150€ osnove za organizacijo pokalnega tekmovanja
▪ Za vsak krog tekmovanja v ciklu pokalnega tekmovanja prejme organizator 100€
● Regijska tekmovanja GŠTD (vsake 2 leti)
o Pogoji:
▪ Regija je upravičena do zneska, če organizira 1 regijsko tekmovanje v ciklusu
o Kriteriji razdelitve:
▪ Vsaka regija prejme 300€ za organizacijo regijskega tekmovanja
● Ostali projekti
o Ostali projekti so:
▪ Športna tekmovanja na nivoju regije,
▪ Srečanja gasilske mladine na nivoju regije,
▪ Regijska srečanja Društev mladi gasilec
▪ Letovanja, ki so imajo vsaj 1 nočitev in največ 2 nočitvi na nivoju PGD, GZ ali regije,
▪ Srečanja, usposabljanja mentorjev na nivoju PGD, GZ, ki imajo vsaj 1 nočitev
o Potrebno je predložiti:
▪ Poročilo o izvedbi,
▪ Seznam udeležencev (razen za regijsko srečanje Društva mladih gasilcev)
▪ Rezultate tekmovanja za regijska srečanja Društva mladi gasilec
▪ Program,
▪ Finančno poročilo z ustreznimi računi,
▪ Soglasje, da projekt ni sofinanciran iz drugih razpisov in sofinanciranj na nivoju lokalnih
skupnosti, države ali evropske unije.
o Kriteriji razdelitve:
▪ Pri letovanjih je upoštevan 1 mentor na 8 otrok, pri ostalih projektih se mentorji ne
upoštevajo
▪ Preostali delež se razdeli po številu udeležencev in številu dni glede na vse prijavljene
udeležence.
Poročila s prilogami pošlje na priloženem obrazcu izključno regija po zaključku vseh izvedenih
projektov za vse projekte skupaj. Vlog posameznih društev in zvez ne bomo upoštevali.
Poročila je potrebno v elektronski in pisni obliki predložiti najkasneje do vključno 14.
novembra 2018 do 24.00 ure. Za oddajo preko pošte se upošteva datum na poštnem žigu.
Elektronsko obliko je potrebno poslati na nevenka.kerin@gasilec.net.
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